
ประกาศกรมชลประทาน

เร่ือง ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน ๘ รายการ 

งานซ่อมแซมบานบังคับนํ้าระบบส่งนํ้าคลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝายชลชันธ์พนิต จำนวน ๒๕ บาน ตำบลดอนแก้ว 

อำเภอลารภี จังหวัดเขียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

ทรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มความประสงคํจะประกวดราคาซ้ือเหล็กกล้า 

คาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีตร้อน จำนวน ๘ รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ําระบบส่งน้ํา 

คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน ๒๕'บาน ตำบลตอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางชองงานซ้ือในการประทวดราคาครั้งน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน 

๒,๒๕:,ท,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหาหม่ืนลไมพันหน้ีงร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี

๑. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน (เหล็กแผ่นเรียบ) ชั้นคุณภาพ รร ๔๐๐ จำนวน ๕๐ แผ่น

มอก. ๔๒๘-๒๔๒๐ ขนาด ๑,๒๑๙ มม. X ๒,๔๓๘ มม, X ๙ มม.

รายการท่ี ๒ -  ๓ เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ชั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ มลก.๔๒๘-๒๔๖๐ ขนาดต่างๆตังน้ี 

๒. ขนาด ๗๔ มม. X ๙ มม. X ๖ ม. จำนวน ๔๐ ท่อน

๓. ขนาด ๔๐ มม. X ๑๒ มม. X ๖ ม. จำนวน ๔๐ ท่อน

รายการท่ี ๔ -  ๖ เหล็กโฅร ไสร้างรูปพรรณรีตร้อน แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ 

มอก.๑๒๒๗-๒๔๔๘ ขนาดต่างๆ ดังน้ี

๔. ขนาด ๑๔๐ X ๑๔๐ X ๑๒ มม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๔๔ ท่อน

๔. ขนาด ๗๔ X ๗๔ X. ๙ มม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๔๔ ท่อน

๖. ขนาด ๔๔ X ๔๔ X ๖ มม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๔๐ ท่อน

รายการท่ี ๗ -  ๘ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีตร้อน (เหล็กตัวยู) ชั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๔๔๘ 

ขนาดต่างๆ ดังน้ี

๗. ขนาด ๒๐๐ X ๘๐ X ๙ มม. ยาว ๖ ม. จำโววโว ๓๐ ท่อน

๘. ขนาด ๑๒๔ X ๖๔ X ๖ มม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๓๐ ท่อน

รายการท่ี ๑ -  ๘ ต้องการพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย

รายการท่ี ๑ -  ๘ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ของกรมชลประทานท่ีแนบ

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต่ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒จันJ เป็นบุคฅ ลล้ม ล ะ ลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงๆนของรัฐไว้ซ่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการฅามระเบียบที่รัฐมนตรีว่ากาวกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประทาคเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายลารสนเทคของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและใม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในรๆซกิจจานุเบกใ!ท

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม,เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ีนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมซถประทาน ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวด ร า ค าอิเล็ก ทรอ นิ ท สํ ค ร้ัง น้ี

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนคาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ีความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยืนข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า’' ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัตส่วนหน้าท่ี และความวับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯท่ีไม่ได้กำหนตไห้ผู้เข้าริวมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร'วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้!นเอกสารเชิญซวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurem ent : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเลนอราคาทางระบบจัดซอจัดว้านกาฅรัฐตรยอเล็กทรอนิกส์ ไนวันท่ี 

๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวล 1 0๘ .๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้ลนใจสามารถขอซื้อเอกลารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐  บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงันผ่านพางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถงวันท่ี ๑๑ 

ตุลาคม ๒๔๖๔ โดยดาวน์โหลตเอกส ารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐด้ ายอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภ พหลังจากชำระเงน 

เป็ ไ J ท่ี เว้ ย บ ว้อยแล ว จ ใถ  งโา อ ไ X  �ลัน เ ส ใX อ ร า ค า

ผู้ลนใจส ามารถดูรายละเอิยดไต้'ที่เว็บไซติ กรมซถประทาน (h t.t.p:/7procurem ent.ricl.vo.th) หรือ 

WWW g p ro cu rem en t.g c .th  หรือสอบถามทางโทรคัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๖๒๖๒ไนวันและเวลาร าชการ



ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมขลประทาน โดยโครงการซลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ supachai_w@rid.50.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชี 

กลางกำหนด ภายในวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ โดยกรมซลประทาน โดยโครงการซลประทานลำพูน จะช้ีแจงราย 

ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (h ttp://procurem ent.rid.50.th) และ 

www.5procurement.50.th ในวันทื ๖ ตุลาคม ๒๔๖๔

จากเงินงบประมาณประจำปี ๒๔๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไต้ต่อเม่ือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๖๖ มีผลใช้บังคับ และไต้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ค. ๒๔๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน 

ไมใต้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการจัตช้ีอในครั้งกล่าว กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูนลามารถ 

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไต้

การประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งบ้ี จะดำเนินการโดยใช้จ่าย

ประกาศ ณ วันที ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔

(นายลุภรณํวัฒน์ สุรการ)

ผ้อำนวยการโครงการชลประทานลำพน

ปฏิบัติราซการแทนอธิบดีกรมซลปวะทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที' ๒) 

ในระบบ e-GP ไต้ต้ังแต่วันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


